
 

 

 
THÔNG CÁO KHẨN CẤP    
                  

 Thành Phố nhận Giải Thưởng Kinh Doanh Xuất Sắc năm 2022 cho 
Giao Thông Brampton 

  
BRAMPTON, ON (ngày 9 tháng 5 năm 2022) - Hội Đồng Thương Mại Brampton gần đây đã tổ chức 
Gala Trao Giải Thưởng Kinh Doanh Xuất Sắc năm 2022, tại đây Thành Phố Brampton đã nhận được 
giải thưởng cho Giao Thông Brampton thuộc hạng mục Giải Pháp Thông Minh cho sự cống hiến và nỗ 
lực điện khí hóa đội xe của mình. 
  
Giao Thông Brampton đã đạt được một số thành tựu đáng chú ý, bao gồm việc ra mắt Giai Đoạn 1 của 
thử nghiệm Xe Buýt Điện Chạy Bằng Pin (Battery Electric Bus, BEB) trong khuôn khổ Thử Nghiệm 
Tích Hợp và Chạy Thử BEB Trải Khắp Canada, sự chứng thực của Hội Đồng Thành Phố Brampton về 
cơ sở giai thông mới thứ ba được điện khí hóa hoàn toàn và gần đây nhất, một thỏa thuận cấp kinh phí 
với Ngân Hàng Cơ Sở Hạ Tầng Canada (Canada Infrastructure Bank, CIB), sẽ cung cấp cho Brampton 
khoản đầu tư lên đến 400 triệu đô la để hỗ trợ việc mua tới 450 xe BEB từ nay đến năm 2027. 
  
Giải thưởng Giải Pháp Thông Minh công nhận các tổ chức đạt thành tích và xuất sắc trong chuyển đổi 
kỹ thuật số. Giao Thông Brampton được công nhận vì đã đáp ứng những chuyển đổi liên tục trong lĩnh 
vực vận tải, đã nghiên cứu, khám phá và áp dụng các công nghệ đổi mới và sáng tạo nhằm nâng cao 
hiệu quả, cung cấp giá trị và cuối cùng là phát triển cho cộng đồng. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm. 
  
Trích Dẫn 
 
“Thành Phố Brampton vinh dự nhận được Giải Thưởng Kinh Doanh Xuất Sắc năm 2022 cho Giao 
Thông Brampton  từ Hội Đồng Thương Mại Brampton. Giao Thông Brampton là đơn vị đi đầu trong 
ứng dụng chuyển đổi kỹ thuật số vào lĩnh vực giao thông, không ngừng đổi mới và cung cấp dịch vụ 
xuất sắc để giữ cho thành phố của chúng ta luôn phát triển.” 
 - Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
  
“Cảm ơn Hội Đồng Thương Mại Brampton đã công nhận Giao Thông Brampton thuộc hạng mục Giải 
Pháp Thông Minh tại Giải Thưởng Kinh Doanh Xuất Sắc năm 2022. Hệ thống giao thông của chúng ta 
đang định hình tương lai với những bước tiến trong công nghệ, dẫn đường cho các thành phố tự trị 
khác và biến Brampton trở thành một nơi thậm chí còn tốt hơn nữa để sinh sống, làm việc và giải trí.” 
- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Khu 1 & 5; Chủ Tịch, Công Trình Công Cộng và Kỹ Thuật, 
Thành Phố Brampton 
  
“Thay mặt cho Giao Thông Brampton, tôi chân thành cảm ơn Hội Đồng Thương Mại Brampton đã trao 
cho chúng tôi sự công nhận này trong Giải Pháp Thông Minh. Tôi vô cùng tự hào về đội ngũ của mình, 
những người tiếp tục là người dẫn đầu trong ngành - cân bằng giữa tăng trưởng, đổi mới kỹ thuật số 
và tính bền vững của môi trường trong khi cung cấp dịch vụ xuất sắc cho các khách hàng của chúng 
tôi. Khi nhìn về tương lai, chúng tôi dựa vào sự cộng tác của tất cả các bên liên quan như các doanh 
nghiệp địa phương để giúp định hình cách chúng tôi phát triển và cung cấp cho cộng đồng của mình. 
Cảm ơn quý vị một lần nữa vì vinh dự này và chúng tôi mong muốn sẽ được tiếp tục hợp tác.” 
- Alex Milojevic, Tổng Giám Đốc, Giao Thông Brampton, Thành Phố Brampton 
  
“Các nhân viên của thành phố luôn tận tâm đáp ứng những chuyển đổi liên tục trong lĩnh vực giao 
thông để chúng tôi luôn sẵn sàng trong tương lai. Chúng tôi cam kết đổi mới và Thành Phố Brampton 
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cùng với Giao Thông Brampton tự hào nhận được Giải Thưởng Doanh Nghiệp Xuất Sắc năm 2022 
cho các Giải Pháp Thông Minh trong chuyển đổi kỹ thuật số.” 
- Paul Morrison, Giám Đốc Hành Chính Lâm Thời, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 700.000 người và 75.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca 
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